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EDITAL UFMS/CPAN Nº 110, DE 09 DE JULHO DE 2019.

Desligamento dos estudantes beneficiários dos auxílios alimentação, creche, moradia e permanência.

O CÂMPUS DO PANTANAL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, por
meio da Diretora em Exercício do Campus do Pantanal, no uso de suas atribuições legais, e de acordo
com o disposto na RESOLUÇÃO/COUN Nº 135, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018(*), torna público o
desligamento dos estudantes beneficiários dos auxílios da Assistência Estudan�l.

 

1. DO DESLIGAMENTO

 

1.1. Os desligamentos são realizados conforme os casos apresentados no Art. 32 da
RESOLUÇÃO/COUN Nº 135, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

 

1.2. DOS DESLIGADOS

 

1.2.1. Auxílio Alimentação

 
NOMES MOTIVO DO DESLIGAMENTO
ALINE DE OLIVEIRA BARROS Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior
ALLAN DOS SANTOS GOMES
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

AMANDA DE PAULA SANTOS
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

ARIANNE MONGE DE LIMA
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

ARIELEN COSTA NUNES TINOCO
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

DIEGO DARIO AGUILAR TACEO
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

ELIVELTON DA SILVA MARTINS
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

EVERSON LUIS DE SOUZA RAMAO
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

FRANZ GUAYAO IRAHOLA
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

ISABELLA DE SOUZA COLMAN RODRIGUES
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

LILIAN OLIVEIRA DOS SANTOS
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

LUCIANNE SAMPAIO DUARTE
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

MATHEUS WILLIAN SERATAYA GONCALVES
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

MICHELLE AGUILAR TACEO
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

SUELEN GONCALVES ALVES
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

WESLEY BARBOSA DA SILVA
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

 

 

1.2.2. Auxílio Creche
 
NOMES MOTIVO DO DESLIGAMENTO
LUCIANNE SAMPAIO DUARTE
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior
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1.2.3. Auxílio Moradia
 
NOMES MOTIVO DO DESLIGAMENTO
ANA CLAUDIA DA SILVA
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

ELIVELTON DA SILVA MARTINS
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

LILIAN OLIVEIRA DOS SANTOS
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

MONIQUE AFFONSO PEREIRA
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

WESLEY BARBOSA DA SILVA
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

 

1.2.4. Auxílio Permanência

 
NOMES MOTIVO DO DESLIGAMENTO
ALINE DE OLIVEIRA BARROS
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

ALLAN IGOR ARROYO DE FREITAS
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

AMANDA DE PAULA SANTOS
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

ARIANNE MONGE DE LIMA
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

DIEGO DARIO AGUILAR TACEO
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

ELIVELTON DA SILVA MARTINS
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

ELYKIMARY VICTORIO VIEIRA
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

FRANZ GUAYAO IRAHOLA
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

ISABELLA DE SOUZA COLMAN RODRIGUES
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

JHONNATHAN JULIO ALVES DA SILVA
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

LILIAN OLIVEIRA DOS SANTOS
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

LUCIANNE SAMPAIO DUARTE
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

MICHELLE AGUILAR TACEO
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

NADINI DA SILVA SOARES
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

PAMELA HELLEN MENDONCA DE CAMPOS
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

SAMARA STELMAN ESPINOSA GRAÇAS
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

SUELEN GONCALVES ALVES
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

WESLEY BARBOSA DA SILVA
 

Não concluiu o mínimo de sessenta por cento da carga horária total das disciplinas na qual está matriculado no semestre anterior

 

2. DO RECURSO

 

2.1.O prazo para interposição do recurso será de dois dias úteis após a data de publicação deste edital.

2.2. Para solicitar o recurso, o discente deverá preencher o formulário de recurso específico disponível
na página h�ps://proaes.ufms.br/formularios-download/ e entregar presencialmente na Secae, das
8h às 11h e das 14h às 17h.

2.3. O formulário de recurso poderá ser entregue pelo beneficiário ou terceiro. Será aceito apenas o
recurso devidamente preenchido e assinado pelo beneficiário, o documento poderá ser digitalizado
para a entrega do terceiro.

2.4. Caso o discente tenha documento comprobatório da situação relatada anexar ao recurso.
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2.5. O resultado do recurso será publicado em edital específico.

2.6. O recurso de um discente não poderá ser u�lizado em bene�cio de outros estudantes.

 

                                                                                                                                                              

 

                                                                                                EDINEIA APARECIDA GOMES RIBEIRO

Diretora em Exercício
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